
Dagsorden,	  Oeconrådsmøde,	  	  
torsdag	  den	  29.10.2015	  
	  

1. Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  

a. Dirigent:	  Martin	  Duus	  

b. Referent:	  Mikkel	  

2. Godkendelse	  af	  dagsorden	  og	  referat	  fra	  sidste	  møde	  d.	  08.10.2015	  

a. Dagsorden	  godkendt,	  referat	  fra	  sidste	  møde	  er	  endnu	  ikke	  lagt	  ud,	  hvorfor	  

godkendelse	  skydes	  til	  næste	  møde	  

3. Nyt	  fra	  formandskabet	  

a. Julefrokost	  

i. Julefrokost	  lørdag	  d.	  19/12	  sæt	  kryds	  i	  kalenderen.	  Bliver	  på	  Campus	  

fuglesangs	  alle,	  formentligt	  med	  mad	  udefra.	  Hvis	  nogle	  har	  lyst	  til	  at	  arrangere	  

det	  må	  der	  gerne	  bydes	  ind.	  Nadja	  meldte	  sig	  ind.	  

4. Politiske	  udvalg	  

a. Studienævnet	  

i. Opdatering	  fra	  mødet	  d.	  	  09.10.2015	  

i) Mentor	  ordning:	  

a. Har	  kørt	  på	  prøve	  ordning	  for	  soc	  på	  sidste	  semester,	  bliver	  kørt	  

for	  oecon	  og	  soc	  fra	  foråret.	  Det	  har	  været	  rigtig	  positiv	  

tilbagemelding	  fra	  dem	  der	  har	  været	  med	  fra	  soc	  

b. Generelt	  om	  ordningen:En	  ældre	  studerende	  får	  tilknyttet	  en	  på	  

2	  semester.	  Har	  3-‐5	  møder	  i	  løbet	  af	  semestret,	  guider	  i	  hjælp	  til	  

selvhjælp,	  er	  ikke	  en	  decideret	  lektiehjælper.	  Man	  skal	  aktivt	  

opsøge	  og	  tilmelde	  sig	  mentorordningen.	  

c. Vi	  skal	  i	  Oeconrådet	  hjælpe	  til	  med	  at	  få	  reklameret	  for	  

ordningen	  både	  i	  forhold	  til	  at	  finde	  mentorer	  og	  mentees.	  Der	  

er	  infomøde	  for	  mentees	  på	  mandag	  d.	  2/11.	  Asger	  ligger	  info	  

op	  til	  1	  semester	  på	  deres	  årgangsside.	  

ii) Merit	  udvalg	  

a. Der	  har	  været	  nogle	  klager	  over	  hvordan	  meritudvalget	  

behandler	  sager.	  Man	  kan	  ikke	  vide	  sig	  sikker	  på	  at	  man	  får	  10	  



ECTS	  bare	  fordi	  der	  tidligere	  er	  givet	  dette	  for	  et	  fag,	  det	  vil	  altid	  

være	  en	  individuel	  bedømmelse	  og	  en	  konkret	  vurdering	  af	  den	  

enkelte	  studerende.	  

i. Der	  blev	  gjort	  opmærksom	  på	  at	  der	  tidligere	  er	  lavet	  

fejl,	  og	  derfor	  kan	  antallet	  af	  ECTS	  point	  godt	  variere	  for	  

de	  samme	  fag	  over	  år.	  

b. Der	  har	  været	  en	  klage	  over	  at	  det	  er	  merit	  udvalget	  der	  selv	  

behandler	  klagen.	  Klagerne	  bliver	  gennemgået	  igen	  af	  

meritudvalget(de	  tager	  sagen	  op	  igen).	  

iii) Kandidatstudieordninger	  

a. Der	  blev	  arbejde	  videre	  med	  studieordningerne.	  Der	  er	  blevet	  

foreslået	  at	  udskifte	  de	  nuværende	  studieordninger	  med	  3	  nye	  

varianter,	  hvor	  de	  studerende	  tvinges	  til	  at	  vælge	  en	  specifik	  

studieordning.	  Dette	  er	  sket	  på	  baggrund	  af	  at	  dekanatet	  har	  

efterspurgt	  at	  alle	  studieordninger	  kigges	  igennem	  og	  at	  de	  er	  

gearet	  til	  at	  komme	  igennem	  på	  2	  år	  (i	  forlængelse	  af	  

implementeringen	  af	  fremdriftsreformen).	  Det	  er	  altså	  ikke	  

instituttet	  der	  har	  ønsket	  dette.	  Der	  er	  blevet	  givet	  tilladelse	  til	  

at	  der	  godkendes	  midlertidige	  i	  år,	  men	  de	  skal	  være	  i	  orden	  til	  

næsten	  år.	  

b. Belægget	  for	  at	  fjerne	  uden	  linje	  betegnelse:	  Der	  er	  ikke	  kommet	  

et	  konkret	  svar	  på	  hvorfor	  man	  ønsker	  at	  fjerne	  

studieordningen	  uden	  linjebetegnelse.	  

c. Møde	  i	  study	  program	  panel:	  Stor	  uenighed	  omkring	  hvad	  der	  

skal	  ske.	  Argumentet	  for	  at	  få	  3	  nye	  og	  fjerne	  den	  frie	  er	  at	  der	  

skal	  være	  mere	  struktur	  over	  uddannelsen	  så	  det	  er	  nemmere	  at	  

overskue.	  Samtidigt	  handler	  det	  om	  at	  geare	  uddannelsen	  til	  

fremdriftsreformen.	  

d. Hvis	  de	  studerende	  kommer	  i	  klemme	  i	  forhold	  til	  

studieordningen	  og	  valg	  af	  summerschool	  fag	  i	  sommeren	  2016,	  

så	  er	  der	  mulighed	  for	  at	  flytte	  mellem	  studieordningerne	  

gennem	  dispensationssager.	  

ii. Dagsorden	  for	  mødet	  d.	  02.11.2015	  

i) Studieordninger	  er	  hovedpunktet	  for	  SN-‐mødet.	  

b. Akademisk	  råd	  



i. Orientering	  om	  budget:	  Ser	  meget	  godt	  ud,	  et	  lille	  overskud:	  ser	  dog	  bedst	  ud	  

hvis	  alle	  pengene	  bruges	  

ii. Optag	  af	  studerende:	  lille	  stigning	  på	  Oecon	  og	  Soc.	  

c. Departemental	  Forum	  

i. Har	  ligget	  stille,	  pga	  at	  der	  ikke	  er	  nogen	  institutleder.	  Svend	  har	  taget	  over	  som	  

formand.	  

ii. Økonomi:	  Går	  rygter	  om	  at	  det	  ikke	  ser	  så	  godt	  ud	  –	  har	  bedt	  om	  opdaterede	  tal,	  

som	  kommer	  på	  næste	  møde	  

iii. Nedsættelse	  af	  udvalg	  der	  skal	  finde	  den	  nye	  institut	  leder.	  Martin	  Duus	  sidder	  

som	  repræsentant	  for	  Oeconrådet	  og	  ABC.	  	  

iv. Efter	  tidsplanen	  så	  skal	  der	  være	  ansat	  en	  med	  start	  fra	  1.	  Jan	  2016	  

d. Universitetsvalg	  

i. Opstillingsmøde	  

i) Blev	  holdt	  sidste	  onsdag.	  	  

Opstillede	  til	  SN:	  

a. Ida	  Tølløse	  

b. Marie	  Møller	  Petersen	  

c. Louise	  Munck	  Højsgaard	  

d. Louise	  Lillie	  Laursen	  

e. Tor	  	  Toftgaard	  Madsen	  

Til	  AR:	  

Emil	  Outzen	  

Støtteliste	  kandidat	  til	  Au	  bestyrelsen:	  

Mikkel	  Munck	  

ii. Valgbod	  

i) Bliver	  i	  M	  og	  S	  bygningen	  fra	  d.	  23-‐26/11	  fra	  9.30-‐14.30	  

a. Skriv	  jer	  på	  listen	  der	  hænger	  på	  kontoret.	  

ii) Står	  2	  fra	  OR	  og	  2	  fra	  ABC	  

iii) Der	  bliver	  delt	  kaffe	  og	  småkager	  ud	  og	  en	  enkelt	  dag	  er	  der	  

æbleskiver.	  

iv) Louise	  L	  stiller	  forslag	  om	  at	  gå	  ud	  på	  forelæsningerne:	  Der	  bliver	  

koordineret	  mellem	  kandidaterne.	  

iii. Hvis	  der	  er	  en	  der	  har	  lyst	  til	  at	  være	  med	  til	  at	  arrangere,	  så	  må	  man	  melde	  

tilbage,	  det	  meste	  er	  ordnet,	  vi	  mangler	  kun	  den	  sidste	  koordination	  med	  Kim	  

fra	  ABC.	  



e. Månedsmøde	  med	  dekanen	  

i. Der	  har	  været	  telt	  i	  gårdhaven	  til	  mange	  fester.	  BSS	  vil	  nu	  investere	  i	  et	  telt,	  i	  

stedet	  for	  at	  SL	  og	  ØF	  skal	  leje	  det.	  

ii. Bkom	  skal	  smelte	  sammen	  med	  arts,	  gennem	  sprogfagene,	  resten	  skal	  muligvis	  

flyttes	  på	  CFA.	  Der	  kommer	  ikke	  en	  løsning	  før	  januar/februar.	  Der	  blev	  på	  

mødet	  nævnt	  at	  der	  i	  forvejen	  ikke	  er	  meget	  plads	  på	  CFA.	  

iii. Regeringens	  besparelser:	  Er	  ikke	  noget	  vi	  på	  AU	  skal	  bekymre	  sig	  om,	  da	  vi	  i	  

forvejen	  sparer	  100	  mio.	  På	  administrationen,	  som	  så	  var	  meningen	  skulle	  

bruges	  på	  noget	  andet,	  disse	  indrages	  nu	  til	  besparelser.	  Så	  det	  er	  ikke	  noget	  

der	  rammer	  os	  som	  studerende	  ved	  AU.	  

iv. Har	  fået	  bøde	  på	  10	  mio,	  for	  ikke	  at	  reducere	  studietiden	  hurtigt	  nok.	  

Økonomier	  er	  de	  værste	  til	  at	  blive	  sent	  færdige.	  

v. Problemstillingen	  med	  at	  speciale	  processen	  kortes	  ned	  til	  4	  måneder,	  blev	  

nævnt,	  da	  de	  på	  andre	  studier	  allerede	  nu	  spekulerer	  i	  at	  aflevere	  blankt	  første	  

gang	  og	  få	  2	  måneder	  ekstra.	  

5. Aktivitetsudvalget	  

a. Forsker	  runde	  

i. Datoen	  er	  flyttet	  1/12.	  Der	  er	  begyndt	  at	  blive	  taget	  kontakt	  til	  forelæsere.	  

ii. Martin	  Duus	  og	  Asger	  byder	  ind	  på	  at	  være	  hjælpere	  med	  småting.	  

b. Dimission	  

i. Dimission	  lørdag	  d.7/11.	  

ii. Hele	  arrangementet	  holdes	  i	  S,	  da	  der	  er	  ca.	  250	  tilmeldte	  (lige	  knapt	  50	  

dimittender)	  

iii. Alle	  der	  ikke	  har	  svaret	  på	  den	  interne	  gruppe,	  skal	  lige	  melde	  tilbage	  om	  de	  

kan	  hjælpe	  på	  dagen.	  Der	  er	  mad	  og	  drikke	  til	  alle	  hjælpere	  og	  vi	  hygger	  efter	  

arrangementet	  er	  afsluttet.	  Vi	  starter	  ca.	  Kl	  11	  	  med	  morgenmad	  (man	  må	  gerne	  

komme	  med	  tømmermænd)	  og	  der	  er	  oprydning	  mellem	  17	  og	  18.	  Spørg	  evt.	  

Køn	  om	  de	  kan	  hjælpe.	  

iv. Der	  skal	  overvejes	  en	  begrænsning	  	  på	  antal	  af	  pårørende	  per	  dimittend	  til	  

næste	  år!	  

6. Studiestartsudvalg	  

a. Holdrepræsentant	  aften	  i	  torsdags:	  

i. Rotationsordningen	  har	  forløbet	  ret	  godt,	  der	  er	  dog	  småting	  der	  skal	  rettes	  til	  

til	  næste	  år.	  

7. Evalueringsudvalg	  



a. Evaluering	  både	  med	  1	  og	  3.	  Semester	  over	  de	  sidste	  2	  uger.	  	  Det	  er	  generelt	  gået	  godt,	  

der	  var	  ikke	  nogle	  større	  problemer	  og	  der	  var	  en	  generel	  tilfredshed	  med	  både	  

undervisere	  og	  instruktorer.	  	  

b. Dertil	  skal	  det	  bemærkes	  at	  der	  ingen	  udenlandske	  instruktorer	  eller	  undervisere	  har	  

været	  på	  1	  semester	  i	  år.	  

8. Eventuelt	  

	  


